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SLAGERIJ
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Voor je het weet zijn ze er weer, de feestdagen! 
Bij Slagerij Mieras bent u aan het juiste adres. 
Wij kunnen heel veel producten voor u verzorgen zodat u er 
zelf bijna geen werk meer aan heeft. Lekker en makkelijk! 
Kom langs en vraag naar de mogelijkheden voor een 
smakelijk en ontspannen feestmaal.

In onze aanbieding alvast wat nieuwe ideeën.

• Hammousse 100 gram € 1,75
• Beenham 150 gram PURE € 2,50
• Gebraden gehakt          150 gram PURE € 1,35
• Gegrilde rosbief  100 gram PURE € 1,70
• Gekookte worst  250 gram PURE € 1,99
• Kerstcocktail (vis)  100 gram  € 2,25
• Gerookte kipfi let  200 gram € 2,70 
   of paté mousse             100 gram  € 1,95
• Standaard Gourmet- 
 of fondueschotel  vanaf 250 gram p.p € 4,90
 (vraag naar de mogelijkheden)

Als extra salades voor op toast hebben wij tonijn-, 
garnalen-, krab- en palingsalade. En wat dacht u van 
prépare, fi let american of martino.
• Carpacciotapenade  200 gram   € 3,90
• Kipkerriesalade      150 gram € 2,10
• Kerstpaté 
   (cranberry truffel )  100 gram    € 1,95
• Beemster Exclusief alle soorten 35 + kaas 
 (kruiden, jong belegen en pan pan) 15% korting

Danielstraat 1  |  4424 AX  Wemeldinge  |  tel. 0113-621462
www.slagerijmieras.nl 

Waar ambacht NOG ECHT ambacht is!

Een rijkelijk gevulde saladeschotel 
(vlees, vlees/vis of vis) vers gemaakt
vanaf € 12,50 p.p. vanaf 4 pers. 
incl. stokbrood en kruidenboter 
(zie website). 
Bestelling tot vrijdag 
22 december, 18.00 uur

Hele kalkoen kunt u bestellen tot donderdag
21 december 12.00 uur. 
Verder hebben wij diamanthaas, rib-eye, 
cotelos, entrecote, ossenhaas, ossenhaas-
puntjes, carpaccio, varkenshaas, kalkoenfi let, 
kalkoendijen, kalkoenrollade, (kalfsossenhaas 
en kalfsentrecote op = op)
Heerlijk te combineren met onze zelfgemaakte 
sauzen op basis van fond.

Kerstaanbiedingen vanaf do. 21 t/m zat. 23 december

Zaterdag 23 december 
geopend tot 15.00 uur

Natuurlijk zijn er ook de 
ambachtelijk met touw geknoopte 

varkens-en runderrollades.

• Varkensrollade gevuld met bosui, 
 katenspek en roomkaas afgegarneerd 
 met sinaasappelsaus in een 
 ovenschaal  700 gram € 9,99

• Kippenpoten (kip)  1 kilo € 6,25

• Varkenshaas met roomkaas, 
 gerookte rauwe ham en 
 zongedroogde tomaat 180 gram  € 3,90

•  Ovenschaal beenham met 
 honing/mosterdsaus 200 gram € 2,75

• Kogelbiefstuk  200 gram  € 4,75

• Kalkoendijen   500 gram  € 4,65


